VESLA Gulvteknik A/S
Fabriksvej 12
DK-6920 Videbæk

Date:
02-10-09

Quality instruct

Drawn up by:
BV

Approved by:
PJH

Page:
1/2

BASIS OF NO.:

Drift og vedligehold
naturstensbelægninger

CAT.

COMMODITY NO.

OPE.

EDIT

14

500055

03

01

1. Normal rengøring
Vespox Naturstensbelægning System G9 har en åben struktur, der bevirker, at almindeligt
støv, snavs og skidt vil lægge sig mellem stenene i belægningen. Derfor kan fodaftryk o. lign.
ikke ses på den nistrede overflade. Belægningen rengøres dagligt/jævnligt, afhængigt af
belastningen, ved støvsugning. Anbefaling af støvsuger afhænger af gulvarealets størrelse.
Større arealer:
Biludstillinger, større butikker o. lign. - Der anbefales en 2-motors industristøvsuger med en
sugeeffekt på minimum 350 m³/time.
Mindre arealer:
Butikker, kontorer o. lign. - Her anbefales en mindre industristøvsuger.
Graden af tilsmudsning har selvsagt også indflydelse på, hvor effektiv en støvsuger man
ønsker at vælge. Jo oftere der er behov for støvsugning, desto mere glæde vil man have af en
effektiv og dermed tidsbesparende støvsuger.
2. Grundrengøring
Med tiden vil der sætte sig snavs og skidt mellem stenene, som ikke fjernes ved den normale
rengøring. Derfor kræves periodevis en grundrengøring, hvor gulvet vaskes med en egnet
gulvvaskemaskine. (Intervallet mellem grundrengøringerne afhænger af den daglige
belastning).
Gulvvaskemaskine:
- skal være med valsebørster, vand og sug. Med valsebørster samles snavset op, mens
maskiner med vandret roterende børster blot presser snavset længere ned mellem stenene.
Vaskemiddel:
Det anbefales at anvende et alkalisk grundrengøringsmiddel. Følgende produkter (og
tilsvarende) kan anbefales: Industrirens. Ved normal rengøring – Gulvvask 2i1
Der må ikke anvendes kemikalier, der opløser belægningen eller det underliggende gulv. Af
hensyn til belægningen må der ikke anvendes f.eks.:
- Citron- eller eddikesyre.
- Lakfjerner.
- Fortynder eller benzin.
Endvidere skal man være opmærksom på ikke at anvende kemikalier, der opløser gulvet under
naturstensbelægningen. (Specielt ved asfaltgulv).
3. Afrensning af pletter mv.
Ud over den almindelige tilsmudsning kan der tabes/spildes forskellige materialer på
belægningen, hvorved man får en plet, der skal fjernes. Afrensningen vil afhænge af plettens
art.
Tyggegummi: Først fjernes mest muligt med spartel eller lignende. Dernæst opløses
tyggegummien med damprenser, hvorefter resterne samles op/fjernes med gulvvaskemaskine.
Cement: Cementpulver kan udgøre et problem, hvis gulvet er fugtigt eller bliver fugtigt, inden
pulveret fjernes ved støvsugningen. Hærdet cement kan kun fjernes mekanisk! Derfor skal
man være meget omhyggelig med at fjerne cementpulver ved støvsugning og vask med
gulvvaskemaskine, straks når spildet er konstateret. Det er vigtigt, at der vaskes helt færdigt,
således at der ikke efterlades fugtig cement f.eks. ved reoler o. lign.

This document must not be copied, published or used in any other way without permission.
VESLA A/S, Reg. Office: Fabriksvej 12, DK-6920 Videbæk, CVR. no. 11777244

VESLA Gulvteknik A/S
Fabriksvej 12
DK-6920 Videbæk

Date:
02-10-09

Quality instruct

Drawn up by:
BV

Approved by:
PJH

Page:
2/2

BASIS OF NO.:

Drift og vedligehold
naturstensbelægninger

CAT.

COMMODITY NO.

OPE.

EDIT

14

500055

03

01

Maling: På samme måde som cement vil maling udgøre et rengøringsproblem, såfremt spild
ikke bliver fjernet inden hærdning. Straks efter spild fjernes malingspletter med
gulvvaskemaskine. I nødstilfælde kan hærdeprocessen evt. forlænges ved afdækning med
plastfolie. Samtidig forhindres, at kunder/medarbejdere træder i pletten og derved forøger
problemet. Denne procedure bør ikke anvendes ved cementspild.
Olie: Ved spild fjernes pletten med almindelig vask med grundrengøring i gulvvaskemaskinen.
Ved gangarealer, der dagligt påvirkes af olierester fra fodtøj, som f.eks. ved overgange mellem
autoværksted og udstilling, bør man som udgangspunkt anvende måtter ovenpå
naturstensbelægningen. Hvor der er opstået spor efter gangtrafik, anvendes alkalisk
grundrensemiddel i gulvvaskemaskinen. I svære tilfælde anvendes evt. damprenser til at løsne
snavs, olie, etc. Der skal endvidere opfordres til at rengøre disse arealer hyppigere, så olie mv.
ikke får lejlighed til at sætte sig fast på belægningen.
4. Råd og vejledning
I vort arbejde med naturstensgulve holder vi løbende kontakt til flere leverandører af
rengøringsmidler og -artikler for at finde frem til de bedst egnede rengøringsløsninger. Vi
håber med ovenstående vejledning at give svar på de fleste spørgsmål vedrørende rengøring
af naturstensgulve. Som leverandør af naturstensgulve er det afgørende for Vesla A/S, at de
daglige brugere oplever et smukt og velfungerende gulv. Kommer du derfor i tvivl om
fremgangsmåde, rengøringsmidler/kemikalier, etc., eller står du med et specielt
rengøringsproblem, så er vi altid parate med råd og vejledning.
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